Höstträff i Skåne 20.-22. augusti 2021
Så var det äntligen dags för en efterlängtad höstträff efter en lång och tråkig coronatid.
Vi var 15 bilar med 26 personer. Vi träffades fredag kl. 12:30 på Valhall Park Hotell i
Ängelholm, där vi åt lunch, en knaprik dansk fläskstek – uhm!
.
Efter lunchen körte vi till Ängelholms Flygmuseum, som ligger precis i närheten och är ett
arbetsplatsmuseum med ursprung i F10 flottiljen. Här fick vi en historisk och lärorik guidning
av en tidigare Draken fighterpilot och SAS kapten.
Efteråt checkade vi in på det mysiga Vejbystrands Vandrarhem, som ligger nära havet.
Vejbystrand är en naturskön plats på södra Bjärehalvön med fina sandstränder, småbåtshamn
och restauranger. Här fick vi fika i vardagsrummet, och senare promenerade vi till
Strandhugget Restaurang för middag, en välsmakande torskrätt. Strandhugget ligger precis på
stranden, och här njöt vi av den vackra solnedgången. Hemma igen på vandrarhemmet hade vi
kul tillsammans resten af kvällen.
Då blev det lördag, och efter en god frukost på vandrarhemmet körte vi iväg i kolumn,
nercabbade – vilken fin syn. Första stopp var Dagshög, som är Skånes största gravhög från
bronsåldern och ligger vid havskanten i et fornminnesrikt område. Alldeles intill finns
stenbrottsruinen, ett minne från stenbrytningen, som ägde rum under tidigt 1900-tal. Efter ett
kort stopp i Torekovs Hamn körte vi på vacka vägar till Hovs Hallar, där klipporna möter
havet, ett mycket vackert område.
Vidare till Norrviken Trädgårdar och en oxstek lunch i restaurangen. Efter lunchen fick vi en
kulturhistorisk guidning runt i de vackra stilträdgårdar med inspiration från hela världen. Den
fina japanska trädgården var lite brant. Vi avslutade med kaffe & kaka i restaurangen.
Tillbaka på vandrarhemmet hade vi en liten paus innan årsmötet. Efter detta promenerade vi
igen till Strandhugget för middag, som denna gången var en rätt med confiterad anklår och
kaka för dessert. Tyvärr gick det lite fel med kaffet denna gång. Restaurang Strandhugget är
så populär och har så månge gäster, att de har svårt att hänga med.
Tillbaka på vandrarhemmet väntade en quiz på oss med en premie för det bästa svaret. Cilla
och Ingemar fick premien med hem.

Frågorna i quizen handlade om de platser, vi hade besökt. De sista frågorna i quizen var
svensk-danska frågor (här kan nämnas, att träffanordnarna är danska). En av frågorna var:
”Vad gör en dansk fotgängare vid rött trafikljus?” Ett av svaren var: ” Tar en lille en” – kul.
Söndag åkte vi lite tidigt från vandrarhemmet – nercabbade. Nu gick turen till Krapperups
Slott, där vi hade gott om tid att gå runt och titta i den vackra parken, som har en

rosenträdgård, buxbomplanteringar, perenner och massor av rhododendron. Längst ner i
parken finns en guldfiskdamm med kinesinspirerade röda broar, där fåglar av olika arter trivs.
Härifrån körde vi till Kullen, som är vilt, vackert och vidunderligt med hisnande branter och
vida vyer över Öresund och Kattegatt.
Vår trevliga träff slutade med lunch på Grand Hotel i Mölle med en fantastisk utsikt över
vattnet. Alla tre dagarna var vädergudarna med oss. Tur – efter att vi hade fått så mycket regn
innan.
Tack för denna gången. Vi ses förhoppningsvis till nästa träff.
Lars och Majbritt

